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Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček V / 2022
Muzeum Karlovy Vary
VÝSTAVA
do 12. 6. 2022 Obnovená krása – restaurované sbírky Muzea Karlovy Vary
Autorská výstava Muzea Karlovy Vary představuje na výstavě sbírkové předměty, které byly v
posledních letech restaurovány. Jedná se především o podsbírky obrazy, terče, mapy, plány,
plastiky, textil a archeologie. Vystavené předměty doplňují informační panely, které přiblížují
postupy restaurátorských prací a rovněž informace o jednotlivých restaurátorských dílnách, s
nimiž muzeum na záchraně památek spolupracuje.
do 31. 5. 2022 Červeně barvené sklo
Letošní rok vyhlásila Organizace spojených národů Mezinárodním rokem skla. K této
příležitosti nabízí muzeum ve vstupní hale menší výstavu červeně barveného skla.
Kolorované sklo přicházelo do veliké obliby zhruba od 20. let 19. století. Vedle dalších barev
to bylo i červené sklo, které svůj odstín získalo díky mědi a zlatu. Bezbarvé sklo s příměsí
zlata dalo vzniknout tzv. rubínovému sklu. Takto barvené sklo bylo často ještě zdobeno rytím
a řezáním. Mimo sklenic na nápoje se červeně barvily také lázeňské pohárky nebo karafy.
DALŠÍ AKCE
8. 5. 2022 exkurze: Na židovský hřbitov u Malé Šitboře/Milíkova
Cílem poznávacího výletu pod vedením historika muzea Lukáše Svobody je prohlídka
židovského hřbitova, výklad k historii židovského osídlení Malé Šitboře, Milíkova a blízkého
okolí. Součástí prohlídky bude i představení dokumentace židovských náhrobků. U vybraných
náhrobků bude přeložen text z hebrejštiny a němčiny.
Sraz účastníků je u židovského hřbitova u Malé Šitboře (50.0438136N, 12.5325031E).
Kontakt na průvodce – Lukáš Svoboda, tel. 739 204 981, svoboda@kvmuz.cz
Sraz je ve 14 hodin.
27. 5. 2022 přírodovědná exkurze: Za čolky a další vodní havětí na ostrovské rybníky
Náplní této výpravy do přírody je živá příroda rybníků a mokřadů přírodní rezervace
Ostrovské rybníky. Exkurze pod vedením zoologa muzea Jana Matějů bude zaměřená
především na obojživelníky a vodní bezobratlé. Trasa přibližně tříkilometrové vycházky ke
Starému rybníku a Hornímu Štítu povede méně náročným, avšak místy podmáčeným
terénem.
Sraz účastníků je v Klášterní ulici v Ostrově, pod mostem silničního obchvatu
(50°18'8.390"N, 12°55'50.346"E).
Kontakt na průvodce – Jan Matějů, tel. 730 553 884, mateju@kvmuz.cz
Sraz je v 17 hodin.
STÁLÁ EXPOZICE
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Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla připravená ke 150. výročí
existence muzea, přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u
Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále odděleními přibližujícími
založení lázní, vývoj lázeňské léčby, proměny architektury Karlových Varů, společenský a
kulturní život lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. Expozice ve
druhém patře představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období
těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je
pak věnován dramatickému 20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – prezentací na dotykových
obrazovkách, doplňujících projekcí, kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné
vyzkoušet vlastníma rukama.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email: novalouka@kvmuz.cz
Otevřeno út-ne 10-18 hodin, www.kvmuz.cz

Muzeum Královská mincovna Jáchymov
VÝSTAVA
do 10. 7. 2022 Cesty české vědy
Výstava přibližuje příběhy přírodovědného poznání zasazené do míst, kde se odehrávaly.
Návštěvníci do nich nahlédnou skrze dvanáct zastavení, jež ukrývají příběhy z dějin geografie,
botaniky, geologie, astronomie či genetiky.
Témata, jimž se výstava věnuje, jsou vybrána z dvanácti naučných stezek vytvořených pro
mobilní zařízení v rámci projektu Živá mapa na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity.
Projekt „Živá mapa: topografie dějin přírodních věd v českých zemích“ si klade za cíl výzkum
a mapování pamětních míst, hmotných i nehmotných dokladů souvisejících s dějinami
přírodních a exaktních věd v českých zemích od středověku po nejnovější dobu. Vývoj vědy,
vzdělanosti a přírodovědného poznání na území dnešní České republiky patří k významnému
kulturnímu a civilizačnímu dědictví jak v regionálních, tak mezinárodních souvislostech, a
toto dědictví nebylo dosud soustavně zpracováváno tak, jak by si zasluhovalo nebo jak je
obvyklé v jiných evropských regionech srovnatelně spjatých s vývojem novověké evropské
vědy.
DALŠÍ AKCE
21. 5. 2022 přednáška: Výroba kobaltových barev v Krušných horách
Přednášející RNDr. Michal Urban, CSc., ředitel obecně prospěšné společností Montanregion
Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Přiblíží historii výroby kobaltových barev v Krušnohoří. Po
více než dvě století, od 16. do 18. století, byly jedním z nejvýznamnějších krušnohorských
exportních artiklů modré kobaltové barvy, na jejichž výrobu mělo české a saské Krušnohoří v
této době téměř monopol. Jak k objevu technologie produkce kobaltových barev došlo, kde
všude se vyráběly, k čemu se používaly a co dosud tuto důležitou etapu krušnohorské
montánní historie dokládá?
Cyklus přednášek „Krušné hory — malé pohoří světového významu“ se koná v rámci
propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge/ Krušnohoří na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Začátek v 17 hodin.
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VÝSTAVA
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie Krušných
hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století rozšířené o novou
expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a
mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a
hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního
skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské stroje,
nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při
jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového
lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti. Výstava
rozdělená do několika tematických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých exponátů od
hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová ztvárnění hudebního
života.
Adresa: náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov, tel. 736 754 831, email: mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno út-ne 9-17 hodin, www.kvmuz.cz

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví a kraji západočeských
lázní.
Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz
Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12, 13 – 18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 16
hodin. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz
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